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Sammanfattning: 

 

Denna studie  undersöker hur inställningen till användandet av videokonferenstekniken 

Microsoft Lync ser ut på avdelningen Verksamhetsstöd på Försäkringskassan. Studien 

behandlar de olika faktorer som påverkar användarens inställning baserat på UTAUT-

modellen på Verksamhetsstöd till användningen av Lync samt i vilken utsträckning detta sker.  

I undersökningen tas även upp vilken påverkan som de fysiska videokonferensrummen har på 

användarnas inställning till användning av Lync. Syftet med studien är att stödja FK att på ett 

mer adekvat sätt kunna fördela sina resurser för att öka den framtida användningen av Lync. 

 

Nyckelord: 
 

Videokonferens, Försäkringskassan, Verksamhetsstöd, Microsoft Lync, UTAUT-modellen, 

acceptans av videokonferenser, användaracceptans 
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1 Inledning 

Detta är det inledande kapitlet i studien. Här presenteras en kort bakgrund till begreppet 

videokonferens, en problemformulering, syftet med studien och de tre huvudsakliga 

forskningsfrågor som studien kommer att besvara, hur vi har gått tillväga för att genomföra 

studien, en allmän beskrivning av myndigheten Försäkringskassan och Verksamhetsstöd vår 

avgränsning och slutligen ett dispositionsavsnitt som beskriver hur studien är uppdelad. 

1.1 Bakgrund 

För omkring 30 år sedan beskrevs begreppet videokonferens som ett ”elektroniskt möte” som 

bedrevs i speciellt utrustade konferensrum. Rummen innehöll video- och ljudutrustning som 

gjorde det möjligt för två små grupper från olika platser att se och höra varandra. Det sågs 

som ett alternativ till det fysiska mötet, med konkurrenskraft i form av ökad produktivitet hos 

de anställda, minskade resekostnader och lättare att agera utifrån de möjligheter som kunde 

uppstå på marknaden. (Green & Hansell, 1984) 

 

Sedan dess har begreppet videokonferens varit förenat med konferensrum, även om ledande 

kommunikationsföretag har velat hitta ett enklare sätt att inkludera användarna på en stationär 

eller bärbar dator för att kunna delta i videokonferenser. Detta har varit tillgängligt tidigare 

men varit problematiskt p.g.a. komplexa installationer, dyra licenskostnader och 

uppkopplingsproblem utanför företagets brandväggar. (Communications News, 2007) 

 

Idag används videokonferenser i allt större utsträckning gällande andra miljöer (vilket 

innefattar enskilda användare) än det tidigare utrustade konferensrummet. Det har även tillfört 

en vidare begreppsdefinition av ordet videokonferens som idag innefattar en 

kommunikationsteknologi där två eller fler deltagare kommunicerar genom förmedling av 

telekommunikation för bild och ljud i realtid. Anledningen till att tekniken till slut slagit 

igenom för enskilda användare beror till stor del p.g.a. nya licensmodeller baserade på 

samverkande användare istället för individuella klientlicenser. Klienten kan numera startas 

oberoende utan extra kostnad, vilket tillåter fördelning till vem som helst. Ledande 

kommunikationsföretag kan fritt fördela webbklienter utan att behöva oroa sig om 

mjukvarukostnader, komplexa installationer, inköp av licenser och uppdateringar. (Julsrud, 

Denstadli, & Hjorthol, 2014; Communications News, 2007) 
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1.2 Problemformulering 

En svensk myndighet som har valt att implementera en lösning för videokonferenser även hos 

enskilda användare är Försäkringskassan1 (FK). Lösningen som myndigheten har valt att 

använda sig av är Microsoft Lync2 (Lync). Vi har på uppdrag av FK fått chansen att 

undersöka myndighetens implementation av Lync. Det FK själva förklarar som mål i 

uppdragsbeskrivningen är att: 
redogöra för vilka metoder myndigheten kan använda sig av för att ändra beteende och 

få till stånd effektiva värdeskapande arbetssätt genom att bland annat använda de IT-

lösningar som finns för t.ex. möten istället för fysiska möten. (Severin, 2014) 

 

Försäkringskassan har i över 10 år använt videokonferenser. I dagsläget används två 

videokonferenssystem parallellt inom myndigheten. Det hårdvarubaserade Tandberg-systemet 

och det mjukvarubaserade Lync. Enligt FKs egen utsago ska Tandberg-systemet sakta men 

säkert avvecklas och bana väg för det nya, billigare alternativet Lync. I och med 

implementationen av Lync finns möjligheten att inkludera den enskilda användaren 

tillsammans med ett videokonferensmöte som sköts från videokonferensrummet, detta har 

tidigare inte varit möjligt. På så vis begränsas inte användandet till antingen enbart 

videokonferensrummet eller enbart mellan enskilda anställdas PC (bärbara dator eller dylikt), 

utan dessa två delar kan nu integreras. Detta möjliggör på så vis arbete på distans för de 

anställda. I och med att lösningen är betydligt billigare än Tandberg-utrustningen finns även 

möjligheten att installera fler konferensrum med utrustningen. Utrustningen består av TV-

skärmar, kameror, ljudupptagningsutrustning samt en PC som tillhandahåller själva 

videokonferensapplikationen. Med införandet av Lync vill FK skapa förutsättningar för att 

öka användandet av videokonferenstekniken på sikt. (Söderberg, 2014; Severin, 2014; 

Larsson, 2014) 

 

Hur kan vi då underlätta denna process för FK så att lösningen (Lync) ska kunna användas i 

så hög utsträckning som möjligt inom myndigheten (d.v.s. i de fall som fysiska möten kan 

ersättas av videokonferenser och minska resandet samt ge möjlighet att arbeta effektivare och 

smartare totalt)? För att kunna förändra det beteende som FK har uttryckt i sin 

uppdragsbeskrivning har vi undersökt vilka faktorer som i grunden påverkar människors 

inställning i samband med användning av IT-lösningar som videokonferenser.  

 

I kontakt med vår handledare, Niklas Severin från FK har vi även fått reda på att den fysiska 

miljön (d.v.s. det konferensrum som kan användas för Lync) möjligen kan ha en påverkan på 

avsikten till användningen av videokonferenser. Detta är något vi vill infoga i vår 

undersökning och granska djupare. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga de faktorer som påverkar anställda på FK att 

använda Lync och som kan tänkas hålla dem tillbaka. Detta har vi på ett metodiskt sätt 

studerat för att kunna dra rimliga slutsatser. Tanken med detta är att FK ska kunna använda 

denna studie som ett stöd för att bättre förstå anställdas inställning till tekniken och därifrån 

kunna avgöra vilka resurser som behöver tillsättas för att i framtiden kunna öka 

användningen. 
 

De forskningsfrågor som denna fallstudie kommer att besvara är: 

 Hur ser användarnas inställning till användningen av Lync ut på VS? 

 Vilka faktorer påverkar användarnas inställning på VS till användningen av Lync och i 

vilken utsträckning? 

 Vilken påverkan har de fysiska videokonferensrummen på användarnas inställning till 

användningen av Lync? 

 Finns det någon modell/teori som kan vara tillämpbar för att studera inställningen till 

användningen av Lync på VS? Kan modellen/teorin i så fall verifieras? 

 Finns det något specifikt som behöver förbättras för att öka användningen av Lync på 

VS och hela FK generellt? 

1.4 Tillvägagångssätt 

I detta examensarbete har vi metodiskt undersökt inställningen till användningen av 

videokonferenser som ett komplement till fysiska möten internt inom FK, mer specifikt 

Verksamhetsstödsavdelningen3 (VS). Resultatet bygger på underbyggande teorier kring 

användning av informationsteknologi4 (IT) som hjälper oss att stärka de slutsatser som vi drar 

i vår undersökning. Vi har även studerat tidigare forskning inom ämnesområdet 

(videokonferenser och närliggande tekniker) och dess resultat samt baserat på UTAUT-

modellen (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) analyserat hur den 

nuvarande inställningen till videokonferenser ser ut inom VS. Detta har vi genomfört genom 

att dels ta fram enkätfrågor utifrån intervjuer med en utvald grupp erfarna användare inom 

myndigheten och även baserat frågorna i enkäten från ett frågeformulär som tillhör UTAUT-

modellen (se bilaga 1). Resultatet från enkäten (se bilaga 2) har gett oss en bild över hur 

inställningen till användningen av Lync ser ut i nuläget utifrån de externa faktorerna som 

UTAUT-modellen beskriver mot användning av IT och den övriga information som 

intervjuerna har gett oss. Med hjälp av denna information har vi studerat hur olika faktorer i 

UTAUT-modellen påverkat avsikten till beteendet att använda Lync och hur faktorerna 

påverkat varandra i sin tur. Därifrån drogs slutsatser kring vilka faktorer som styr användarnas 

inställning till att använda videokonferenser och vilka brister relaterat till användningen som 

existerar. 
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1.5 Försäkringskassan och Verksamhetsstöd 

På Försäkringskassan arbetar cirka 13 400 anställda. Organisationen består av handläggande 

kontor, kundcenter och servicekontor samt huvudkontoret som är stationerat i Telefonplan i 

Hägersten, Stockholm. Organisationen beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner. 

(Försäkringskassan 2, 2014) 

 

 
 

Figur 1: Försäkringskassans organisationsplan (Källa: Försäkringskassan 1, 2014) 

 

Bilden ovan (se figur 1) beskriver hur FKs olika avdelningar är fördelade inom organisationen 

och hur de relateras till varandra. Detta för att få en bättre blick av var VS ligger i koppling 

till hela FK. 

 

VS är den avdelning av organisationen som genom ett aktivt partnerskap skapar 

förutsättningar för att verksamheten ska klara sitt uppdrag. VS ansvarar för stöd till 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten inom lokalförsörjning, HR, säkerhet, ekonomi, 

kontorsservice, inköp, dokumenthantering, arkiv och behörigheter. Dessutom är VS ansvarig 

för myndighetens hållbarhetsarbete. Avdelningen är geografiskt spridd över hela landet och 

har omkring 600 anställda. (Severin, 2014) 
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1.6 Avgränsning 

I och med organisationens storlek och geografiska spridning ser vi det som ytterst svårt att 

inte bli tvungna att avgränsa vårt problemområde till en del av FK, d.v.s. till VS. Vi kan 

genom en avgränsning till denna verksamhetsstab ge en mer transparent och representerande 

bild av denna del av verksamheten. 

 

Vi har valt att fokusera på användarens perspektiv och främst de sociala, psykologiska, 

informationsmässiga och till viss del även fysiska bitarna av VS användning av Lync. De 

tekniska bitarna har vi så långt som möjligt försökt att bortse ifrån. Detta har ibland varit 

ofrånkomligt, då teknik och funktionalitet i hög grad kan tänkas påverka användares avsikt att 

vilja använda Lync. Vi utgår dock ifrån att verksamheten har de tekniska resurser de behöver 

för att tillgodogöra sig och använda tekniken. Inte heller de ekonomiska faktorer som en 

implementation av Lync kan vara förenat med har berörts särskilt mycket. Det som är värt att 

nämna ekonomiskt är att övergången till Lync inte enbart har gjorts för att försöka 

effektivisera verksamheten utan är en del av en besparingsåtgärd för att minska resekostnader 

som fysiska konferensmöten ger upphov till. 

 

När vi har undersökt inställningen till användning av videokonferenser på VS har vi innefattat 

alla typer av miljöer som användningen sker i. D.v.s. att vi inte har skilt på den användning 

som sker vid en arbetsplats i ett öppet kontorslandskap, slutna miljöer såsom bås, hemifrån, 

på resande fot, osv. Dock har vi lagt extra fokus på det fysiska konferensrum som utformats i 

primärt syfte att driva både fysiska konferenser och videokonferenser i. Varför vi har gjort 

detta är då denna miljö ska vara den mest lämpade att bedriva videokonferenser i. Om 

utformningen av denna miljö inte är hållbar anser vi att det kan påverka inställningen av 

användningen till videokonferenser rent generellt. 

 

När vi redogjorde för vilka brister det kan tänkas existera i verksamheten relaterat till 

inställningen mot användningen av Lync var det från början tänkt att vi skulle fördjupa oss i 

dessa brister och därifrån föreslå tänkbara lösningar, och på så vis förebygga dessa brister och 

öka användningen på sikt. Detta var tänkt att resultera i en åtgärdslista som FK kunde 

tillämpa i sitt fortsatta arbete för användning av videokonferenser. Denna åtgärdslista har vi 

under arbetets gång blivit tvungna att skala bort. Det innefattar därmed att vi inte har kunnat 

möta de mål som FK har lagt fram i sin uppdragsbeskrivning. Vi har enbart utifrån de 

enkätsvar som vi har fått in dragit slutsatser om hur inställningen mot användning av Lync ser 

ut och vilka faktorer som kan tänkas påverka detta. 
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1.7 Disposition 

Uppsatsen kommer förutom inledningen innehålla dessa delar: 

 

 Teori: Här presenteras kort hur användningen av videokonferenser ser ut i dagsläget, 

tidigare forskning inom användaracceptans av teknologi och slutligen den teorimodell 

som vår studie kommer att baseras på. 

 Metod: Här går vi igenom hur vi på ett metodiskt sätt genomfört vår studie samt vilka 

datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder som används. 

 Resultat: Här presenteras det data som har tagits fram genom de 

datainsamlingsmetoder som nämns i metodkapitlet. 

 Analys: Här har analyser genomförts utifrån det data som presenterats i tidigare 

kapitel. 

 Diskussion och slutsats: Här diskuteras de teorier och slutsatser som har tagits fram.  
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2 Teori 

I detta kapitel görs en kort presentation över hur användningen av videokonferenser generellt 

ser ut i dagsläget enligt tidigare forskning. Kapitlet behandlar även tidigare forskning inom 

användaracceptans av teknologi i teorin och praktiken och slutligen tar kapitlet upp den 

teorimodell som vår studie kommer att baseras på. 

2.1 Videokonferenser idag 

Satsningen på videokonferenser har under de senaste åren ökat kraftigt. Verksamheter har 

blivit globala och användare interagerar med stora ekosystem bestående av avsidesliggande 

anställda, partners, försäljare och konsumenter. I samma takt har tillgången på billiga 

programvarulösningar uppkommit riktad mot den enskilda användaren som via användning 

av videokamera på sin bärbara dator och mobila utrustning kan starta videosamtal med vänner 

och familj vilket sedermera gett upphov till en utbredd adoptering av tekniken (från 

Technology Adoption Life Cycle5). (Periyannan, o.a., 2011) 

 

Däremot ser det annorlunda ut för den större verksamheten där valmöjligheterna för 

videokonferens är splittrade system som inte kan kommunicera väl mellan varandra. Det finns 

hårdvarubaserade lösningar i speciellt utrustade konferensrum från tillverkare såsom Polycom 

och LifeSize samt exklusiva Telepresence-system från Cisco (ex. Tandberg). Bland 

mjukvarulösningar för verksamheter finns videokonferensapplikationer såsom Microsoft 

Lync samt videochatapplikationer såsom Skype, GoogleTalk och Apples FaceTime. 

(Periyannan, o.a., 2011) 
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2.1.1 Användning av videokonferenser 

Bland större företag har idag sju av tio, 71 %, videokonferenser enligt en undersökning av 

TDC och TNS Sifo (2014). Sannolikheten för att tekniken används ökar ju större företaget är.  

Enligt undersökningen ansågs 2 % av användarna missnöjda. Företag i Sverige har generellt 

sett legat på 50 %. 39 % av de som inte använder tekniken säger sig ha ett visst eller stort 

behov av videokonferenser. (MyNewsDesk, 2014) 

 

I en annan undersökning från Wainhouse Research och Polycom (2013) med dryga 4 700 

tillfrågade videokonferensanvändare världen över i olika typer av verksamheter visar det sig 

att tekniken används i allt större utsträckning. Det gäller användning i såväl det traditionella 

konferensrummet som på stationära- och bärbara datorer och mobila utrustningar. Ett utdrag 

av de mest uppmärksammade uppgifterna från rapporten kan ses nedan: 

 Bland de tillfrågade som använder videokonferenser åtminstone några gånger i 

månaden använder majoriteten (64 %) tekniken dagligen eller flera gånger i veckan. 

Av dessa 64 % använder 39 % det dagligen och utöver det använder 21 % det varje 

månad och 14 % någon gång varje kvartal. 

 Procenten av de som använder utrustningen dagligen kommer också att öka till 

nästkommande år (dvs. 2014) enligt undersökningen. Användning i generella 

konferensrum kommer att öka från 11 % till 17 %, i traditionell kontorsmiljö med dörr 

(10 % till 17 %), öppna kontorslandskap (10 % till 15 %), hemifrån (7 % till 13 %), i 

och med resande (3 % till 9 %) och i slutna kontorsmiljöer med bås (7 % till 12 %). 

Vad denna ökning beror på framställs punktvis som: 

o För företaget: ökad produktivitet/effektivitet (94 %) - den främsta egenskapen 

användande av videokonferenser frambringar för verksamheter. Därefter följer 

ökade möjligheter för diskussion (88 %), påskyndande av beslutsfattningar (87 

%) och reducerade resekostnader (87 %). 

o För användare: med hjälp av utrustningen kan användare som arbetar på 

distans känna sig mer anknuten till sina arbetskollegor. 87 % av de totala antal 

användare som arbetar hemifrån känner att med hjälp av videokonferens 

tillåter dem att arbeta utan att känna sig frånkopplade. 

o För partners och kunder: 71 % anser sig använda utrustningen för att kunna 

kontakta partners och kunder utanför dess egna brandväggar. 

o Flertal leverantörers videokonferensmiljöer: 60 % av de tillfrågade 

använder i första hand fler än en leverantörs utrustning eller programvara för 

videokonferenser. 32 % använder tre eller fler, vilket i sin tur ställer krav på 

interoperabilitet6 mellan systemen, något som tidigare varit en bristvara. 

o Tillgänglighet: Den främsta drivkraften för en ökad användning av 

videokonferenser är att göra det mer tillgängligt för användarna. 94 % av de 

tillfrågade anser att det är den drivande faktorn. Även tillgängliggörande av 

video anses som viktigt (85 %), mer integration av video i affärssystem och 

ökade möjligheter för IM7-klienter likt Lync. (IMCCA, 2014)  

                                                 
6 
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2.2 Forskning inom användaracceptans 

Implementationen av Informationssystem8 (IS) har varit och är fortfarande kostsamma projekt 

som har haft en relativt låg grad av framgång. Vad detta berott på har under många år 

dividerats. Från 70-talet och framåt har förståelsen för denna implementationsprocess blivit 

bättre. Tidiga försök gjordes för att identifiera de bakomliggande faktorer som kunde 

underlätta användningen av IS. Detta resulterade i en lång lista av punkter som visade sig vara 

av liten nytta i praktiken. Faktorerna var tvungna att grupperas till en modell på ett sätt som 

kunde underlätta analyseringen av användningen av IS. (Legris, Ingham, & Collerette, 2003) 

År 1975 utvecklade Fishbein och Ajzen en fundamental och en senare väldigt influerad teori 

som härrör från socialpsykologin kring det mänskliga beteendet. Det var utifrån denna teori 

som Fred Davis, tio år senare, 1985 presenterade TAM, teknologiacceptans-modellen 

(Technology Acceptance Model) som skulle beskriva dessa faktorer närmare kopplat till 

användaracceptans av IT (User Acceptance of Information Technology). (Venkatesh, Morris, 

Davis G., & Davis F., 2003) Själva begreppet användaracceptans beskrivs av Dillon (2001) 

som:  
…as the demonstrable willingness within a user group to employ information 

technology for the tasks it is designed to support (Dillon, 2001). 

Således kan det sägas att acceptansteoretiker är mer intresserade av avsiktlig eller diskretionär 

användning av teknologi och därmed de faktorer som påverkar användare att ta till sig och 

vilja adaptera tekniken. (Dillon, 2001) 

 

Inom MDI (Människa-Dator Interaktion)-forskning är användbarhet frekvent omtalat och 

utvärderat; att användaren kan använda en viss teknik effektivt och tillfredställande. Dock har 

MDI-forskningen fokuserat mindre på begreppet acceptans eller antagande av ny teknik, utan 

istället antagit att användbarhet är en förutsättning för att ett system accepteras av dess 

användare. MDI-forskaren Shackel var en av få forskare inom området som tydliggjorde 

länken mellan användbarhet och acceptans. Enligt honom är ett accepterat system ett system 

som på ett lämpligt sätt uppfyller kraven från dess användare i form av nytta, användbarhet 

och kostnad. Men samtidigt som förmågan att använda tekniken naturligtvis är nödvändig, är 

det inte tillräckligt för att säkerställa acceptans och många teknologier som bevisligen är 

användbara riskeras alltid att inte accepteras av de avsedda användarna. Ett användbart 

system är med andra ord aldrig en garanti för att det faktiskt används. (Dillon, 2001) 

 

Allteftersom har en mängd teoretiska modeller vuxit fram inom forskningsområdet 

användaracceptans av IT. Teorierna har rötter ifrån IS, psykologi och sociologi och beskriver 

på olika sätt vilka avgörande faktorer som påverkar användaracceptans av teknologi. Det 

grundläggande koncept som de olika användaracceptans-modellerna utformats ifrån beskrivs 

av figur 2. Figuren beskriver kopplingen mellan individuella reaktioner till användning av IT, 

avsikten med att använda IT och den faktiska användningen av IT. (Venkatesh, Morris, Davis 

G., & Davis F., 2003) 
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Figur 2. Basic Concept Underlying User Acceptance Models (Källa: Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 

2003, s. 427) 

2.2.1 Acceptans bland användare 

Det har under många år gjorts försök att förstå om det finns tydliga psykologiska skillnader 

som kunde förklara vilka som var villiga att ta till sig eller stöta bort teknologier. 

Joachimsthaler (1992) föreslår att de mest relevanta faktorer som karaktäriserar användare 

gällande acceptans av teknologi är kognitivt beteende, personlighet, demografi och 

användarsituatiosvariabler. Kognitivt beteende är extremt svårt att generalisera och det har i 

dagsläget inte hittats olika kognitiva beteenden som kan kopplas till användarbeteende av 

teknologi på ett tillförlitligt sätt. Personliga karaktärsdrag såsom behovet av prestation, om 

personen är framåt eller tillbakadragen och risktagande benägenhet är sådant som ofta 

diskuteras som potentiellt viktiga förutsägare av användaracceptans. Även här har 

forskningen misslyckats med att finna tydliga samband, litteraturen kring personlighet och 

kognitivt beteende tenderar att vara diffus och resulterat i djupare insyn kring dessa 

psykologiska faktorer. Däremot demografiska variabler, såsom ålder och utbildning har 

influerat användningen av system i vissa kontext. Lägre ålder och högre utbildning har gett 

positiva resultat sett mot användning. Genom sammankoppling av demografiska variabler och 

kontextuell kunskap förbättrades resultaten väsentligt. Variabler såsom träning, erfarenhet och 

användarnas delaktighet korrelerar väl med acceptansen av ny teknologi. Enligt Innovation 

diffusion theory tas det upp fem olika typer av typanvändare som accepterar och adapterar 

teknologi. Dessa delas upp i förhållande till hur lång tid de tar på sig innan de tar till sig 

teknologin, från innovatörer, tidiga användare, till tidig majoritet, sen majoritet och slutligen 

eftersläntrarna. (Dillon, 2001) 

2.2.2 Acceptans bland användare på FK 

Försäkringskassan arbetar dagligen med att försöka uppmuntra användare att adaptera och 

använda videokonferenstekniken och särskilt Lync. Det finns specifika personer (totalt 125 

stycken på FK) som arbetar ideellt med att inspirera (de kallas inspiratorer) användare att 

välja digitala möten före det fysiska mötet. Mer om detta framgår i metod- och 

resultatavsnitten. 
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2.2.3 Användaracceptans-modeller 

Idag har en rad olika teorier kring användaracceptans utformats. Åtta av de mest inflytelserika 

är Theory of Reasoned Action, Technology Acceptance Model, Motivational Model, Theory of 

Planned Behavior, Combined TAM and TPB, Model of PC Utilization, Innovation Diffusion 

Theory och Social Cognitive Theory. I den framtagna studien som Venkatesh et al. har 

framställt görs en kort redogörelse och granskning av varje enskild modell som sedemera 

slogs ihop till den enade modellen Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT). (Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 

 

Theory of Reasoned Action (TRA) är den teorin som senare teorier har influerats mest av. 

Teorin bygger på två olika grundbegrepp: Attityd till beteende (Attitude Toward Behavior) 

som beskrivs som en individs positiva eller negativa uppfattning (värderingsbar påverkan) av 

att bete sig enligt målbeteendet och Subjektiv norm (Subjective Norm) som beskrivs som 

personens uppfattning att folk som är viktiga för honom/henne tycker att han/hon ska eller 

inte bete sig. Dessa två grundbegrepp beskrevs av Fishbein och Ajzen som de bakomliggande 

faktorerna till det mänskliga beteendet. (Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 

 

Technology Acceptance Model (TAM) är en utveckling av TRA som är skräddarsydd för IS 

och designad för att förutse användares mottagande av IT. TAM bygger på tre olika 

grundbegrepp: Uppfattad användbarhet (Perceived Usefulness) som beskriver i vilken grad 

en person förmodar att användningen av ett särskilt system kommer att öka hans/hennes 

arbetsprestation, Uppfattad lättanvändhet (Perceived Ease of Use) som beskriver i vilken grad 

en person förmodar att användningen av ett särskilt system kommer att vara fri från 

ansträngning och Subjektiv norm som är tillämpad från TRA/TPB (TPB beskrivs längre ned). 

(Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 

 

Motivational Model (MM) kan förklaras som en betydelsefull samling av forskning inom 

psykologi som handlar om en generell motiveringsteori som förklarar beteende. Teorin 

bygger på två olika grundbegrepp: Yttre motivation (Extrinsic Motivation) som beskrivs som 

uppfattningen att användare kommer att vilja utföra en aktivitet eftersom det uppfattas vara 

bidragande i att uppnå värderade resultat som skiljer sig från aktiviteten i fråga, så som 

förbättrad arbetsprestation, lön eller befordringar och Inre motivation (Intrinsic Motivation) 

som beskrivs som uppfattningen att användaren kommer att vilja utföra en aktivitet utan 

någon som helst förstärkning utöver utförandet av aktiviteten i sig. (Venkatesh, Morris, Davis 

G., & Davis F., 2003) 

 

Theory of Planned Behavior (TPB) är en utökning av TRA där grundbegreppet Upplevd 

förmåga att kontrollera och styra eget beteende (Perceived Behavioral Control) tas upp vilket 

beskrivs som den uppfattade lättheten eller svårigheten av beteendet och inom IS-forskning 

som uppfattning av interna och externa restriktioner av ett beteende. (Venkatesh, Morris, 

Davis G., & Davis F., 2003) 

 

Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB) kombinerar TPB med grundbegreppet Uppfattad 

användbarhet från TAM för att förse en hybridmodell. (Venkatesh, Morris, Davis G., & 

Davis F., 2003) 
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Model of PC Utilization (MPCU) presenterar ett konkurrerande perspektiv till det som 

föreslagits i TRA och TPB. Denna modell är en anpassning och förfining av en tidigare 

modell (Triandis’(1977) theory of human behavior) för IS situationer och användes för att 

förutse PC-använding. Denna modell består av sex olika grundbegrepp: Arbetslämplighet 

(Job-fit) som beskriver utsträckningen som en individ förmodar att användningen av en 

teknologi kan öka prestationen i sitt arbete, Komplexitet (Complexity) som beskriver i vilken 

grad en förändring är uppfattad som relativt svår att förstå och använda, Långsiktiga 

konsekvenser (Long-term Consequences) som beskriver resultat som kommer att löna sig i 

framtiden, Påverkan gentemot använding (Affect Towards Use) som beskrivs som känslor av 

lycka, förtjusning eller behag eller depression, avsky, missnöje eller hat förknippat med en 

individs särskilda handling, Sociala faktorer (Social Factors) som beskriver den individuellas 

internalisering av referensgruppens subjektiva kultur och specifik interpersonella 

överenskommelser som individen har med andra i specifika sociala situationer och 

Underlättande villkor (Facilitating Conditions) som är objektiva faktorer i den miljö som 

iakttagare håller med om gör en handling enkel att genomföra. (Venkatesh, Morris, Davis G., 

& Davis F., 2003) 

 

Innovation Diffusion Theory (IDT) grundar sig i sociologi och har använts sedan 1960-talet 

för att studera en variation av innovationer, allt från jordbruksverktyg till organisatoriska 

innovationer. Modellen består av sju olika grundbegrepp: Relativ fördel (Relative Advantage) 

som beskriver i vilken grad en innovation är bedömd att vara bättre än dess föregångare, 

Lättanvändhet (Ease of Use) som beskriver i vilken grad en innovation är upplevd som svår 

att använda, Image som beskriver i vilken grad användningen av en innovation är uppfattad 

att öka ens sociala image eller status, Synlighet (Visibility) som beskriver i vilken grad en kan 

se andra använda systemet inom organisationen, Kompatibilitet (Compatibility) som beskriver 

i vilken grad en innovation upplevs som förenlig med existerande värden, behov och tidigare 

erfarenheter av potentiella adoptanter, Möjlighet att demonstrera resultat (Results 

Demonstrability) som beskrivs som påtagligheten av resultaten från användningen av 

innovationen inkluderande dess observations- och kommunikationsförmåga och Frivillig 

användning (Voluntariness of Use) som beskriver i vilken grad användningen av 

innovationen upplevs som frivillig. (Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 

 

Social Cognitive Theory (SCT) är en av de mest kraftfulla teorier som behandlar mänskligt 

beteende. Den består av fem olika grundbegrepp: Förväntat utfall från prestation (Outcome 

Expectations – Performance) som beskriver de prestationsrelaterade konsekvenserna av 

beeteendet. Prestationsförväntningarna tar specifikt itu med arbetsrelaterade resultat, 

Personligt förväntat utfall (Outcome Expectations – Personal) som beskriver de personliga 

konsekvenserna av ett beteende. Personliga förväntningar tar specifikt itu med en individs 

anseende och känsla av fullbordan, Själv-effektivitet (Self-efficiacy) som beskriver 

bedömningen av ens förmåga att använda en teknologi (ex. dator) för att utföra ett särskilt 

arbete eller uppgift, Påverkan (Affect) som beskrivs som en individs tycke för ett särskilt 

beteende (ex. datoranvändning) och Oro (Anxiety) som beskrivs som att framkalla ängsliga 

eller känsliga reaktioner när det kommer till ett visst användarbeteende (ex. användning av en 

dator). (Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 
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2.2.4 UTAUT-modellen 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är som tidigare nämnt en 

sammanställning av de åtta teorierna Theory of Reasoned Action, Technology Acceptance 

Model, Motivational Model, Theory of Planned Behavior, Combined TAM and TPB, Model 

of PC Utilization, Innovation Diffusion Theory och Social Cognitive Theory och är framtagen 

av Venkatesh et al. (2003). UTAUT bygger på fyra avgörande parametrar som har en direkt 

påverkan på användaracceptans och användarbeteende (Use Behavior, UB). Dessa är 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande och underlättande villkor. 

(Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 

 

 
 

Figur 3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Källa: Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 

2003, s. 447) 

 

Förväntad prestation (Performance expectancy, PE) är definierat som graden av vad den 

enskilda individen tror att användningen av systemet kommer hjälpa honom/henne att uppnå 

en ökad arbetsförmåga. PE är den mest betydande orsaken till avsikten till ett beteende 

(Behavioral Intention, BI). Denna parameter har dock olika stor påverkan utifrån variablerna 

kön och ålder. Män styrs i regel högre grad av att användningen är uppgiftsrelaterad och kan 

utföra det som systemet avsetts till. Detta grundar sig i könsroller och sociala processer 

snarare än biologiska skillnader. Specifikt yngre män sätter större värde på PE. (Venkatesh, 

Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 
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Förväntad ansträngning (Effort expectancy, EE) är definierat som den grad av ansträngning 

eller enkelhet som kan associeras med användning av systemet. EE har en stor påverkan på 

användarens användning i inledningen av användandet men avtar och blir mindre viktig vid 

längre tid av användning. Under de första stadierna när ett nytt användarbeteende måste 

adapteras är EE av stor vikt. Bland kvinnor har EE en mer framträdande roll, liksom här kan 

könsroller vara relaterade till detta utfall. Även ålder har en tydlig påverkan, äldre användare 

är mer benägna att stöta på problem med komplexa processer kopplade till information som 

användaren behöver vid användning av program/system. Även ytterligare en variabel förutom 

kön och ålder påverkar EE; erfarenhet (experience), specifikt yngre kvinnor med lägre 

erfarenhet påverkas tydligare. (Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 

 

Socialt inflytande (Social Influence, SI) är definierat som den grad av uppfattning en 

användare har att andra viktiga personer anser att han/hon borde använda det nya systemet. 

Om det system som har tagits fram tvingar användaren att använda det, blir SI väldigt 

påtaglig och påverkar BI i hög utsträckning. Är däremot implementationen frivillig har SI inte 

alls lika stor påverkan på användarens inställning till användning av systemet. Obligatorisk 

respektive frivillig användning är vad som i modellen förklaras som Voluntariness of use. 

UTAUT antyder att kvinnor tenderar att påverkas lättare av andras uppfattningar och därför 

reflekterar mer på SI när de bildar en inställning till användning av ett nytt system. Speciellt 

äldre kvinnor med låg erfarenhet där användaren är tvingad att använda systemet påverkas 

tydligast av SI. (Venkatesh, Morris, Davis G., & Davis F., 2003) 

 

Underlättande villkor (Facilitating Conditions, FC) är definierat som den grad av uppfattning 

en användare anser att organisatorisk och teknisk infrastruktur finns tillgänglig för att hantera 

systemet. FC påverkar enbart användarbeteendet direkt. Utifrån de studier Venkatesh et al. 

(2003) gjort anses effekterna av FC öka efter en längre tids användning av systemet, d.v.s. en 

högre grad av användarens erfarenhet. Detta beror på att de hinder som uppstår kan tacklas 

genom stöd och hjälp i organisationen. Äldre användare fäster större vikt till FC, vilket är 

extra tydligt vid användande av komplexare system. 
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2.3 Teorival 

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av dessa modeller ger en heltäckande bild över hur 

användaracceptans av teknologier ser ut. Alla de framtagna användaracceptans-modellerna 

gör endast ett försök att skildra vilka faktorer som påverkar en användare att acceptera och 

använda en viss teknologi. Utifrån Williams et al. (2011) undersökning visar det sig TAM-

modellen är den mest frekvent använda teorin för att studera införandet av IS/IT. Denna teori 

har använts och analyserats i stor utsträckning och är en erkänt användbar teori enligt Legris 

et al. (2003) men har också fått viss kritik. Bland annat för att tillämpningen av modellen 

oftare involverat studenter snarare än i en företagsmiljö och att modellen inte inkluderar 

sociala eller organisatoriska faktorer. TAM-modellen har dock utvecklats genom åren, från 

den ursprungliga modellen till TAM2 bland annat. Denna modell har Venkatesh varit 

medverkande i (Venkatesh & Davis, 2000), samma person som senare var med och utformade 

UTAUT-modellen. Dessa modeller tar dock inte upp variablerna ålder och kön, två detaljer vi 

gärna vill inkludera i vår undersökning. Dessa variabler tar UTAUT-modellen upp. UTAUT-

modellen är dock långtifrån lika välbeprövad som TAM-modellen. Detta gör den intressant, 

dels för att kunna undersöka modellen i sig och hur användbar den kan tänkas vara i vår 

studie. Det är den senast utformade modellen och utifrån Venkatesh et al. (2003) den modell 

som överträffar de åtta övriga teorier som tidigare tagits upp i avseendet att spegla användares 

avsikt att använda IT. I undersökningen användes data från fyra organisationer över en sex 

månaders period med tre punkter av mätning. De åtta teorier som vi har nämnt tidigare gav 

mellan 17 % och 53 % i spridningsmått till skillnad från UTAUT som gav 70 %, d.v.s. 70 % 

av de bidragande avsikter som påverkar användare att använda IT. Detta gjorde att vi till sist 

valde UTAUT-modellen. Vår studie kommer att baseras på UTAUT-modellen då den 

sammankopplar dessa åtta teorier inom forskningsområdet till en enad teori. Därmed tvingas 

vi inte utelämna betydande faktorer i vår undersökning. 

2.3.1 Kritik mot UTAUT 

Det finns i nuläget få studier som kritiserar UTAUT-modellen, vilket kan bero på att den ännu 

inte använts och tillämpats i så hög utsträckning som exempelvis TAM-modellen. Vid 

användning av UTAUT framkommer det enligt Yogesh et al. (2011) att problem uppstått. Till 

dessa hör: för liten urvalsgrupp, ingen riktig tillämpning av faktiskt användning utan enbart 

uppskattning av användare och svårigheter att generalisera. Ett problem som Williams et al. 

(2011) upptäckt med UTAUT-modellen är att den citeras i hög grad men däremot inte 

tillämpas i alls lika hög utsträckning. Endast 3,6  % av de studier Williams et al. (2011) 

studerat av totalt 450 undersökningar rapporterar full utnyttjande av teorin.  Enligt samma 

forskning framgår det att endast 2,3 % undersöker kontorssystem, vilket tyder på att 

kontorssystem är allmänt använda och accepterade numer och inte ses som särskilt nytt i de 

flesta organisatoriska miljöer. Detta må vara sant i vårt fall, videokonferenser har använts 

under lång utsträckning på FK men användningen av Lync är på ett sätt nytt för många då det 

tekniskt fungerar annorlunda än exempelvis Tandberg-utrusningen och inkluderar många nya 

funktioner som ska möjliggöra användare att arbeta från distans i allt högre utsträckning. 
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2.3.2 Tidigare fallstudiers användning av UTAUT 

UTAUT är en av de nyare användaracceptans-modellerna som har vuxit fram inom 

forskningsområdet. Den har därför inte tillämpats i alls lika många kvantitativa studier som 

exempelvis TAM-modellen. I en studie från Lakhal, Khechine & Pascot (2013) används 

UTAUT-modellen för att ta fram studenters inställning till användning av videokonferenser 

på PC (DVC – Desktop Video Conferencing) vid en distanskurs. I denna fallstudie tillämpas 

UTAUT-modellen som en grundteori som författarna anpassat för att bättre passa det 

problemområde som de ska undersöka. 177 ekonomistudenter har tillfrågats utifrån ett 

anpassat frågeformulär som härrör från UTAUT-modellen. Enligt Venkatesh et al. (2003) bör 

UTAUT-modellen utökas med ytterligare avgörande faktorer som kan knytas till den 

ursprungliga modellen. I denna fallstudie har parametern självständighet lagts till och 

parametern socialt inflytande har delats upp i två delar, en generell del och en del som är 

anpassad för den klass studenten går i. Resultaten från studien validerar UTAUT-modellen i 

en ny kontext, som inkluderar ekonomistudenter och ett tillagt teoretiskt begrepp i form av 

självständighet. De främsta avgörande faktorerna som påverkar avsikten till ett beteende 

(Behavioral Intention) är i prioritetsordning förväntad prestation (Performance Expectancy), 

underlättande villkor (Facilitating Conditions), generellt socialt inflytande (Social Influence) 

och den tillagda parametern självständighet som påverkar avsikten till ett beteende genom 

parametern förväntad prestation. Determinationskoefficienten (R²) av avsikten till beteendet 

att använda DVC har tagits fram till R² = 0,505 (50,5 %). (Lakhal, Khechine, & Pascot, 2013) 

 

UTAUT-modellen används som underlag i ytterligare en studie, från Wu et al. (2007). 

Studien fastställer bland annat hur kunders villighet att använda 3G-mobila teletjänster ser ut 

och hur den potentiellt kan öka. Studien syftar till att resultera i en plan som Taiwan 3G 

Services kan använda i sitt arbete för att utforma marknadsföringsstrategier för att locka nya 

användare. En undersökning över inställningen/avsikten till användningen av tekniken har 

utförts med människor inom olika yrken, bland annat inom IT-sektorn, tillverkningsindustrin, 

media och reklam, serviceyrken, sjukvård, studenter, m.m. Resultatet av undersökningen 

påvisar att förväntad prestation, underlättande villkor och socialt inflytande alla är 

signifikanta och påverkar avsikten till beteendet att använda 3G-mobila tjänster. Däremot 

påverkar inte förväntad ansträngning avsikten till beteendet att använda 3G-mobila tjänster. 

Även här har UTAUT-modellen anpassats något genom att tillägga variabeln 

”utbildningsnivå” (level of education). (Wu, Tao, & Yang, 2007) 

2.3.3 Tillämpning av UTAUT-modellen 

Vi har utifrån parametrarna förväntad prestation (Performance Expectancy), förväntad 

ansträngning (Effort Expectancy), socialt inflytande (Social Influence) och underlättande 

villkor (Facilitating Conditions) och variablerna kön (Gender), ålder (Age) och erfarenhet 

(Experience) i UTAUT-modellen undersökt vad som påverkar de anställdas (på VS) avsikt till 

beteendet att använda Lync och hur det i sin tur påverkar det faktiska användarbeteendet. Vi 

har sett över VS:s verksamhet i vår fallstudie. Utifrån intervjuer som vi på ett tidigt stadie 

utfört med erfarna videokonferensanvändare (Anders & Helena) och möten med vår 

handledare Niklas på FK så har vi sett att det kan tänkas saknas en viktig bidragande faktor 

som kan påverka avsikten att använda Lync. Detta är den fysiska miljön (Physical 

Environment), d.v.s. det rum som används för att bedriva videokonferenser i. Vi har i vår 

studie utökat UTAUT-modellen för att även inkludera denna parameter. När vi hanterar den 

fysiska miljön har vi enbart studerat de videokonferensrum som FK använder i dagsläget.  
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Den övriga miljö som Lync används i har vi inte inkluderat när vi har undersökt denna 

parameter, men i fallet av de övriga parametrarna har all typ av Lync-användning studerats. 

Förutom den fysiska miljöns möjliga påverkan har vi valt att inkludera variabeln arbetsplats 

(den geografiska). Anledningen till detta är att vi har studerat om det finns ett samband mellan 

den geografiska plats som användaren på VS är stationerad och användarens inställning till 

den fysiska miljön. Genom att ta med denna variabel har vi bättre lokaliserat vart den största 

andelen minst aktiva användare finns. Detta kan vara av stor vikt för FK att veta, i deras 

arbete att i framtiden öka användningen av videokonferenser. I den ursprungliga UTAUT-

modellen finns förutom kön, ålder och erfarenhet även frivillig användning, denna variabel 

har vi bortsett helt ifrån då den inte påverkar modellen i vårt fall eftersom användningen av 

Lync är frivillig och inte påtvingad. Den utökade UTAUT-modellen (se figur 4) har använts i 

syftet att finna de orsaker som behöver förbättras för att kunna skapa åtgärder för att öka 

användandet av videokonferenser på VS. Tanken med användningen av UTAUT-modellen är 

att dels: 

1) Undersöka parametrarna i den ursprungliga UTAUT-modellen. 

2) Genom att utföra 1) på så vis kunna validera modellens användbarhet i detta fall. 

3) Undersöka om och i så fall hur den fysiska miljön och arbetsplatsen kan tänkas 

påverka den ursprungliga UTAUT-modellen. 

4) Undersöka hur vårt resultat kan översättas för inställningen till användningen av Lync 

på hela FK. 

5) Synliggöra de tydligaste bristerna som finns och därifrån kunna avgöra vad som kan 

tänkas förbättra dessa. 

 

 
 

Figur 4. Utökad UTAUT-modell 
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3 Metod 

I detta kapitel har vi gått igenom hur vi på ett metodiskt sätt med hjälp av den utökade 

UTAUT-modellen genomfört vår fallstudie. Fallstudien utgår från ett positivistiskt 

forskningsparadigm som genom användningen av kvantitativa datainsamlingsmetoder har 

resulterat i ett mätbart värde för de olika faktorerna som kan tänkas påverka inställningen till 

användningen av Lync. 

3.1 Forskningsstrategi 

Huvudstrategin för denna forskning har bestått av en fallstudie. En fallstudie är en empirisk 

undersökning som undersöker ett nutida fenomen inom dess verkliga sammanhang, speciellt 

när gränsen mellan fenomen och sammanhang inte är klart tydlig (Oates, 2006). Vi har 

undersökt fenomenet videokonferenser inom FK. En fallstudie fokuserar på en instans av det 

”ting” som ska undersökas. I vårt fall är detta ”ting” Försäkringskassan. Denna instans, eller 

detta fall studeras djupgående med användning av en variation av olika 

datainsamlingsmetoder. Målet är att ta fram en detaljrik förståelse för hur fallet är uppbyggt 

med dess komplexa relationer och processer, menar Oates (2006). Den förståelse som vi har 

skapat är hur inställningen påverkar användningen av videokonferenser hos FK. För att skapa 

denna förståelse har vi studerat de bakomliggande parametrarna förväntad prestation, 

förväntad ansträngning, socialt inflytande, underlättande villkor samt den tillagda parametern 

fysisk miljö som den utökade UTAUT-modellen (se figur 4) presenterar. 

 

För att skapa en så djupgående förståelse som möjligt kring verksamheten anser vi att en 

fallstudie är att föredra. För att förstå de komplexa relationer och processer som fallet är 

uppbyggt av har vi tagit hjälp av en teori (UTAUT-modellen) för att kunna styrka våra 

iakttagelser så att vi har kunnat bygga en trovärdig forskningsansats. 

 

Oates (2006) beskriver tre olika typer av fallstudier: utforskande, beskrivande och 

förklarande. Vi har valt att fokusera på beskrivande och förklarande fallstudier av ett enskilt 

fall med kortsiktiga undersökningar. Enligt Oates (2006)  leder beskrivande fallstudier till 

detaljrik analys av ett specifikt fenomen och dess sammanhang. En förklarande fallstudie är 

en utökning på detta som även försöker ta med varför saker och ting sker som de gjorde 

genom att identifiera de mångsidiga, ofta sammanlänkande faktorerna som hade någon sorts 

inverkan. Dessa faktorer har vi utifrån den utökade UTAUT-modellen definierat som 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande, underlättande villkor och 

fysisk miljö. 
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3.2 Forskningsparadigm 

Vi har genomfört denna studie med grund i det positivistiska forskningsparadigmet. Detta har 

genomförts genom att följa delpunkter av vad Oates (2006) karaktäriserar för positivismen: 

 Objektivitet – Genom att objektivt studera verksamhetsstödsavdelningen med hjälp av 

både intervjuer och enkäter.  

 Mätning och modellering – Genom användningen av UTAUT-modellen som har 

anpassats till VS har de faktorer som påverkar de anställdas inställning till användning 

av Lync framkommit samt hur korrelationer mellan dessa faktorer ser ut. 

 Kvantitativ dataanalys – För att genomföra statistisk analys av de resultat från 

enkätsvaren som vi har fått fram. 

 Generalisering – Möjliggöra generalisering av vår fallstudie på hela FK genom att leta 

efter mönster som visas sann oberoende av forskaren. 

3.3 Datainsamlingsmetodik 

Fallstudien har bestått av kvantitativa datainsamlingsmetoder. Genom användningen av 

intervjuer som en del av utredningsprocessen har vi kommit fram till problemet som vi har 

undersökt. Intervjuerna har även gett oss detaljerad information och chansen att få prata med 

insatta personer inom vårt ämnesområde och på så vis har vi vägletts vart vi har fäst vårt 

största fokus. Vår handledare Niklas på FK har nämnt den fysiska miljön som han anser vara 

en starkt bidragande orsak till att påverka de anställdas inställning till att vilja använda 

videokonferenser. Därför har vi tagit reda på om detta stämmer samt om det fanns ytterligare 

områden som vi inte har berört. Dessa intervjuer har vi haft i samband med att ett 

videokonferensmöte genomförts. På så vis tror vi att vi har fått de mest ärliga och 

uttömmande svaren. Fokus har legat på halvstrukturerade intervjuer där vi har haft en lista 

med teman som vi har gått igenom och frågor som vi har ställt men vi har varit villiga att byta 

riktningen på dessa frågor beroende på vart konversationen lett; detta för att kunna få tillgång 

till ytterligare frågor som personen vi intervjuar tagit upp som vi inte tidigare har tänkt på. 

Nackdelen med intervjuer är att vi inte har kunnat få en så vid bild av verksamheten. Eftersom 

VS är en så pass stor avdelning och möjligheten att få tillräckligt många intervjuer för att 

täcka avdelningens representerande bild är väldigt svår har vi även baserat på intervjuerna och 

frågeformuläret från UTAUT-modellen (se bilaga 1) utformat och delat ut en enkät till de 

anställda. Tanken med enkäterna var att kunna få en bredare bild och därmed ge oss ett mer 

mätbart resultat över vilka brister det kan tänkas existera kring inställningen rent generellt på 

VS till användningen av videokonferenser. 
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3.3.1 Semi/halvstrukturerad intervju 

Vi har genomfört intervjuer med två erfarna videokonferensanvändare på FK, Anders 

Söderberg och Helena Larsson som båda är verksamhetsutvecklare på avdelningen 

verksamhetsstöd på FK. Eftersom båda personerna sitter på olika orter (Anders i Sundsvall 

och Helena i Östersund) så genomfördes intervjuerna via användningen av Lync. Resultatet 

av intervjuerna, tillsammans med UTAUT-modellens frågeformulär (se bilaga 1), har legat till 

grund vid utformningen av vår enkät. 

 

Efter att vi fått in våra enkätsvar gjordes ytterligare en intervju med en verksamhetsutvecklare 

som samtidigt arbetar som inspiratör på FK. Med hjälp av denna intervju har vi fått en bättre 

bild av myndighetens arbete i dagsläget för att arbeta mot förbättningar av de anställdas 

inställning till att acceptera och använda Lync. 

3.3.2 Enkäter 

Som nämnt i tidigare avsnitt så består enkäten som har utformats dels av frågeformuläret som 

tillhör den ursprungliga UTAUT-modellen (se figur 3) men även ytterligare frågor för att 

täcka den utökade UTAUT-modellen (se figur 4) som inkluderar frågor kring den fysiska 

miljö, d.v.s. den fysiska plats som videokonferenserna äger rum i. Även variabeln arbetsplats 

(Work Location) har ställts frågor kring. En sammanställning av dessa frågor finns 

tillgängliga i bilaga 2. 

 

Eftersom FK är en av Sveriges största statliga myndighet med omkring 13 400 anställda så 

har vi valt att enbart basera vårt urval på verksamhetsstödsavdelningen inom FK 

(Försäkringskassan 2, 2014). Under tiden vi skickade ut enkäten bestod VS av totalt 615 

anställda (tillsvidare-, tidsbegränsade- och timanställda), varav 339 kvinnor och 276 män. 

Eftersom nästintill alla på VS har tillgång till en dator och Internet så känns en webbaserad 

enkät som det mest lämpliga och snabbaste sättet att få ut den till ett så stort urval (d.v.s. alla 

anställda på VS). Först skickades en pilotenkät ut till ett fåtal anställda på VS, varefter viss 

justering av enkäten förekom, därefter ansågs enkäten vara fullständig och ett massmail 

skickades ut till alla anställda på VS. Oates (2006) nämner att i en enkät som skickas ut till 

100 personer är det bra om man får 30 svar (d.v.s. 30 %), han nämner även att svar på 10 % 

inte är ovanligt. 

 

Med hjälp av dessa enkäter kan vi, som Oates (2006) beskriver, erhålla samma typ av data på 

ett standardiserat och systematiskt sätt från en stor folkmängd för att sedan finna möjliga 

mönster i det data för att kunna generalisera det till en större folkmängd än den ursprungliga 

folkmängden. Genom att göra detta möjligörs generalisering av resultaten från enkäten (som 

skickades ut till VS) fär hela FK. Enkäterna blev utformade med hjälp av ett verktyg som 

erbjuds av Google, Google Docs. Frågorna i enkäten var baserade på nominalskala och 

ordningsskala. 
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3.4 Metodik för dataanalys 

Vi har genomfört en kvantitativ dataanalys i vår fallstudie. Detta beror på att vi använder 

enkäter som vår huvudsakliga insamlingsmetod. Syftet med den kvantitativa dataanalysen kan 

beskrivas som två huvudsakliga mål (1) att testa om UTAUT-modellen kan säkerställas 

genom att analysera det data som vi har fått in genom enkäten och (2) att testa om den tillagda 

parametern fysisk miljö och den tillagda variabeln arbetsplats är av betydelse, d.v.s. om dessa 

har en påverkan på den ursprungliga UTAUT-modellen i sig. 

 

Kvantitativ dataanalys är baserad på väletablerade tekniker och betydelsetester skapar 

trovärdighet i upptäckterna. Dataanalysen är även baserad på uppmätt data som kan 

kontrolleras med statistiska tester och inte några subjektiva uppfattningar. Ännu en anledning 

att välja kvantitativ dataanalys är att stor mängd data snabbt kan analyseras med hjälp av 

mjukvaruprogram. Nackdelarna med att använda en kvantitativ dataanalys är att analysen 

endast kan bli så bra som det data som ursprungligen har genererats. Genom att fokusera på 

det mätbara kan man missa viktiga icke-kvantitativa aspekter av forskningsområdet. Det är 

inte heller så vetenskapligt objektivt som det ger intryck av. Många val som tas av forskaren 

kan till och med påverka resultatet. (Oates, 2006) Den kvantitativa data-typ som har 

behandlats är som nämnt i tidigare avsnitt nominal- samt ordningsdata.  

 

För att erhålla ett mätbart värde har frågorna i enkäten ställts med utgångspunkt från 

frågeformuläret i den ursprungliga UTAUT-modellen (se bilaga 1) kring de avgörande 

parametrarna förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande och 

underlättande villkor som har en direkt påverkan på användaracceptans och 

användarbeteende, samt variablerna kön, ålder och erfarenhet som har en indirekt påverkan. 

Frågor kring avsikten till ett beteende och användarbeteende har också ställts. Ytterligare 

frågor har ställts för att täcka parametern fysisk miljö och variabeln arbetsplats som finns med 

i den utökade UTAUT-modellen (se figur 4). Därefter har en sammanställning skett av de 

utmätta värdena för att få ett mätbart värde för parametrarna förväntad prestation, förväntad 

ansträngning, socialt inflytande, underlättande villkor, fysisk miljö, användarbeteende och 

avsikten till ett beteende samt variablerna kön, ålder, erfarenhet och arbetsplats. Varje 

variabel har därefter mätts mot alla de olika parametrarna för att se om de är relaterade eller 

beroende av varandra. De olika parametrarna har mätts mot varandra för att se om det finns en 

relation eller ett samband. Slutligen har den tillagda parametern fysisk miljö mätts mot de 

olika parametrarna för att se om den har någon sorts inverkan på inställningen till 

användningen av Lync.  

 

För att presentera det data som vi har fått fram genom enkätsvaren så har vi tagit fram 

medelvärden, standardavvikelser, medianvärden och typvärden. Dessa har genom enkätsvaren 

först beräknats per fråga (förutom frågan kring avsikten till ett beteende som endast består av 

en fråga och redan kan räknas som en uträknad parameter). Därefter har medelvärde, 

standardavvikelse, medianvärde och typvärde beräknats per parameter. För att på ett enkelt 

och effektivt sätt kunna utföra statistiska beräkningar har vi använt oss av 

mjukvaruprogrammet SPSS9. 

 

                                                 
9  
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Vi har även utfört korstabuleringar som är en kvantitativ forskningsmetod för att analysera 

relationen mellan två eller flera variabler/parametrar (Snap Surveys, 2014). Vi kommer 

däremot att fokusera på korstabuleringar mellan endast två variabler/parametrar. Vi har 

använt korstabuleringar mellan variablerna kön, ålder, erfarenhet och arbetsplats och 

parametrarna förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande, underlättande 

villkor, fysisk miljö, avsikten till ett beteende och användarbeteende från den utökade 

UTAUT-modellen för att enklare jämföra dem och se deras relationer. Dessutom har vi 

genom korrelationsanalys kunnat mäta styrkan (korrelationskoefficienten, betecknas som 

”R”) på sambanden mellan de olika parametrarna (Statistics Help For Students, 2014). Två 

statistiska mätningar för att hitta en korrelationskoefficient som beskrivs av Oates (2006) är 

Spearman’s rank correlation coefficient – som fungerar med ordningsdata och Pearson’s 

product moment correlation coefficient – som fungerar med intervallskala och kvotskala. 

Eftersom vi använder oss av ordningsdata så har valt att använda Spearman’s rank correlation 

coefficient. Vid analysering av korstabuleringarna har vi främst kollat på de mönster som 

varit synliga.  

 

För att kunna se om det verkligen finns en relation mellan två variablers värden, eller om det 

bara är av ren slump, så måste en signifikansanalys utföras menar Oates (2006). Detta görs i 

samband med de olika analyser och tester som görs av mjukvaruprogrammen.  

 

Slutligen har vi med hjälp av regressionsanalys kunnat avgöra om det finns ett samband 

mellan en beroende variabel (påverkande variabeln) och en eller flera oberoende variabler 

(varibeln/variablarna som påverkas) och hur intensivt detta samband är (OlleVejde Förlag, 

2014). Detta har vi gjort för att öka förståelsen om hur sambanden ser ut, vilka faktorer som 

faktiskt påverkar de anställdas inställning till användningen av Lync och för att få fram en så 

bra tillämpad UTAUT-modell som möjligt för att beskriva sambanden. Värdet som man får 

fram vid regressionsanalys kallas för determinationskoefficent och betecknas som ”R2” 

(Infovoice, 2014). Förutom att se samband och relationer mellan olika parametrar och 

variabler kan vi även jämföra resultaten av regressionsanalysen mot tidigare 

forskningsresultat där regressionsanalys också utförts. 
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4 Resultat 

Utifrån vårt urval som består av exakt 615 anställda på VS varav 339 kvinnor (55,1 %) och 

276 män (44,9 %) så har vi fått in 186 svar (ca. 30 % av urvalsgruppen). Svarsgruppen bestod 

av 102 kvinnor (54,8 %) och 84 män (45,2 %). Med dessa svar är det nu möjligt att få fram ett 

mätbart värde på de olika parametrarna förväntad prestation (PE), förväntad ansträngning 

(EE), socialt inflytande (SI), underlättande villkor (FC), fysisk miljö (PHEN), avsikten till ett 

beteende (BI) och användarbeteende (UB) samt variablerna kön, ålder, erfarenhet och 

arbetsplats som beskrivs i den utökade UTAUT-modellen (se figur 4). För att förenkla 

presentationen av det data som har tagits fram av enkätsvaren så har vi att presenterat tabeller 

som innehåller ett medelvärde, standardavvikelse, medianvärde och typvärde från 

enkätsvaren. Vi har även utfört korrelationsanalyser och regressionsanalyser på enkätsvaren. 

Här presenteras endast resultatet, varpå de analyseras i analysavsnittet. 

 

Eftersom vi vill undersöka om vår tillagda parameter fysisk miljö har någon påverkan på 

inställningen till användningen av Lync så har vi presenterat det data som vi har räknat fram 

om denna parameter trots att den möjligen inte är av betydelse eller att det syns ett tydligt 

mönster i korstabuleringarna. 

4.1 Grundläggande statistiska värden 

Genom att ta medelvärdet av varje frågas resultat så har vi tagit fram ett medelvärde, en 

standardavvikelse, ett medianvärde och ett typvärde för varje enskild parameter i den utökade 

UTAUT-modellen (se figur 4). Värdet för parametrarna förväntad prestation, förväntad 

ansträngning, socialt inflytande och underlättande villkor har räknats fram genom att använda 

fyra frågor. Dessa frågor har en femgradig svarsskala 1-5, där 1 står för ”håller inte alls med” 

och 5 står för ”håller helt med”. För att få fram ett värde på den tillagda parametern fysisk 

miljö har tre frågor tagits fram. Även dessa frågor har en femgradig svarsskala 1-5, där 1 står 

för ”håller inte alls med” och 5 står för ”håller helt med”. Parametern avsikten till ett beteende 

innehåller tre påståenden där användaren enbart kan välja ett av alternativen som bäst 

stämmer överens med dess uppfattning. Dessa värden representeras som en tregradig skala 

samt som översatta till en femgradig skala. Parametern användarbeteende delas in i två frågor 

(se bilaga 2 för enkäten). Den första ger användaren sex olika alternativ över hur ofta han/hon 

använder Lync i dagsläget. Alternativen som kan väljas är (1) mer sällan, (2) någon gång per 

kvartal, (3) någon gång i månaden, (4) ett par gånger i månaden, (5) någon gång i veckan och 

slutligen (6) flera gånger i veckan. Den andra frågan är precis som tidigare en femgradig 

svarsskala 1-5, där 1 står för ”håller inte alls med” och 5 står för ”håller helt med”. I den 

uträknade parameterns värden (UB) har vi översatt de båda till en femgradig skala. Dessa 

värden kan ses i tabell 1. 
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Medel- 

värde 

Standard- 

avvikelse 

Median- 

värde 
Typvärde   

Medel- 

värde 

Standard- 

avvikelse 

Median- 

värde 

Typ- 

värde 

PE1 4,38 0,89 5 5,0 (N=111) 

PE 3,75 0,99 4 4,25 
PE2 4,03 0,98 4 5,0 (N=71) 

PE3 3,85 1 4 4,0 (N=61) 

PE4 2,75 1,08 3 3,0 (N=89) 

EE1 3,67 1,07 4 4,0 (N=73) 

EE 3,86 1 4 4,25 
EE2 3,95 1,06 4 5,0 (N=69) 

EE3 3,83 0,95 4 4,0 (N=80) 

EE4 3,97 0,93 4 4,0 (N=70) 

SI1 3,28 1,27 3 4,0 (N=59) 

SI 2,98 1,26 2,75 2,75 
SI2 3,17 1,33 3 3,0 (N=54) 

SI3 2,31 1,25 2 1,0 (N=67) 

SI4 3,17 1,19 3 3,0 (N=59) 

FC1 3,73 1,14 4 4,0 (N=71) 

FC 3,61 1,13 3,75 3,75 
FC2 3,73 1,13 4 4,0 (N=77) 

FC3 3,73 1,07 4 4,0 (N=61) 

FC4 3,24 1,17 3 3,0 (N=66) 

PHEN1 2,98 1,02 3 3,0 (N=82) 

PHEN 2,97 1,08 3 3 PHEN2 3,16 1,1 3 3,0 (N=74) 

PHEN3 2,76 1,12 3 3,0 (N=83) 

BI1 2,72 0,54 3 3,0 (N=142) BI 4,53 0,90 5,00 5,00 

UB1 4,87 1,6 6 6,0 (N=95) 
UB 3,45 1,19 4 4 

UB2 2,85 1,05 3 3,0 (N=64) 

 
Tabell 1. Resultat för parametrarna förväntad prestation (Performance Expectancy, PE), förväntad ansträngning 

(Effort Expectancy, EE), socialt inflytande (Social Influence, SI), underlättande villkor (Faciliating Conditions, 

FC), den tillagda parametern fysisk miljö (Physical Environment, PHEN), avsikten till ett beteende (Behavioral 

Intention, BI) och användarbeteende (Use Behavior, UB) 
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4.2 Korstabulering 

Vi har dessutom utfört korstabulering mellan variablerna kön, ålder, erfarenhet och 

arbetsplats och parametrarna förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande, 

underlättande villkor, fysisk miljö, avsikten till ett beteende och användarbeteende från den 

utökade UTAUT-modellen. 

 

Genom korstabuleringen mellan kön och alla de olika parametrarna har vi kommit fram till att 

det inte finns något speciellt anmärkningsvärt värde att presentera som skiljer sig mellan män 

och kvinnor. Det framgår dock ett vagt mönster att kvinnor rent generellt svarat något högre 

på skalorna än män. Därefter har variabeln ålder undersökts på samma vis. I detta fall finns ett 

tydligt mönster mellan svaren från de olika åldersgrupperna och de olika parametrarna som 

undersökts. Desto yngre personen är ju mer benägen är denna person att svara högre på 

skalorna. Dock så finns det undantag som gäller socialt inflytande varför denna parameter inte 

kommer att presenteras. Dessa undantag gäller även fysisk miljö, men eftersom det är en 

parameter som vi ytterligare vill undersöka så presenteras den ändå. Till slut har vi även utfört 

korstabuleringar mellan den tillagda variabeln arbetsplats och parametrarna i den utökade 

UTAUT-modellen. När vi samlade in svaren från arbetsplats så fick vi omkring 30 olika svar 

på de orter som de anställda arbetar i. Därför har ett urval genomförts där vi enbart valt att ta 

med de orter där över fem personer från en viss ort har svarat på enkäten. 

 

    PE EE SI FC PHEN BI UB 

  

Medel- 

värde 

Medel- 

värde 

Medel- 

värde 

Medel- 

värde 

Medel- 

värde 

Medel- 

värde 

Medel- 

värde 

K
ö

n
 Kvinna 4,02 4 3,23 3,75 3 4,66 3,88 

Man 3,76 3,89 3,01 3,76 2,99 4,27 3,39 

Å
ld

er
 

18-30 4,38 4,15 3,38 4,15 3,08 4,85 3,92 

31-40 3,92 3,83 3,33 3,83 2,78 4,67 3,86 

41-50 3,95 3,74 2,98 3,74 2,76 4,64 3,83 

51-60 3,91 3,7 3,13 3,7 3,24 4,28 3,39 

60+ 3,52 3,56 3,04 3,56 3,28 4,12 3,44 

E
rf

a
re

n
h

et
 

1 2,8 3,1 1,75 2,85 3 2,9 1,7 

2 3,82 3,76 2,85 3,56 2,85 4,26 3,12 

3 3,94 4,04 3,47 4 3,08 4,69 3,92 

4 4,18 4,1 3,39 3,84 2,92 4,84 4,14 

5 4,19 4,31 3,34 4 3,13 4,81 4,31 

A
rb

et
sp

la
ts

 

Arvidsjaur 3,71 4,57 2,14 3,86 2,29 4,71 4 

Göteborg 3,79 3,92 3,33 3,83 2,79 4,5 3,46 

Hägersten 3,95 3,85 3,35 3,8 3,4 4,8 3,95 

Stockholm (city) 4,11 3,96 3,36 3,82 3,07 5 4,25 

Sundsvall 3,91 3,82 3,09 3,45 3 4,27 3,45 

Östersund 3,71 3,74 2,91 3,56 2,97 4,18 3,29 

 

Tabell 2. Resultat för korstabulering mellan variablerna kön, ålder, erfarenhet samt variabeln arbetsplats (från de 

orter där vi mottagit över 5 svar) och alla parametrar i den utökade UTAUT-modellen 
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Arbetsplats 

    Arvidsjaur Göteborg Hägersten Stockholm Sundsvall Östersund 

  
 

N % N % N % N % N % N % 

PHEN1 

1 3 42,90 5 20,80 0 0,00 1 3,60 0 0,00 2 5,90 

2 2 28,60 3 12,50 2 10,00 7 25,00 2 18,20 8 23,50 

3 2 28,60 12 50,00 11 55,00 12 42,90 5 45,50 15 44,10 

4 0 0,00 1 4,20 4 20,00 7 25,00 4 36,40 7 20,60 

5 0 0,00 3 12,50 3 15,00 1 3,60 0 0,00 2 5,90 

N 

totalt 
7 100,00 24 100,00 20 100,00 28 100,00 11 100,00 34 100,00 

Medel- 

värde 
1,86   2,75   3,40   3,00   3,18   2,97   

PHEN2 

1 1 14,30 3 12,50 0 0,00 1 3,60 1 9,10 1 2,90 

2 2 28,60 3 12,50 4 20,00 5 17,90 2 18,20 6 17,60 

3 3 42,90 9 37,50 4 20,00 12 42,90 3 27,30 16 47,10 

4 1 14,30 6 25,00 5 25,00 10 35,70 2 18,20 6 17,60 

5 0 0,00 3 12,50 7 35,00 0 0,00 3 27,30 5 14,70 

N 

totalt 
7 100,00 24 100,00 20 100,00 28 100,00 11 100,00 34 100,00 

Medel- 

värde 
2,57   3,13   3,75   3,11   3,36   3,24   

PHEN3 

1 2 28,60 4 16,70 4 20,00 4 14,30 2 18,20 6 17,60 

2 2 28,60 7 29,20 1 5,00 2 7,10 1 9,10 7 20,60 

3 3 42,90 12 50,00 9 45,00 14 50,00 7 63,60 16 47,10 

4 0 0,00 1 4,20 3 15,00 5 17,90 1 9,10 2 5,90 

5 0 0,00 0 0,00 3 15,00 3 10,70 0 0,00 3 8,80 

N 

totalt 
7 100,00 24 100,00 20 100,00 28 100,00 11 100,00 34 100,00 

Medel- 

värde 
2,14   2,42   3,00   3,04   2,64   2,68   

 
Tabell 3. Resultat för korstabulering mellan variabeln arbetsplats och frågorna kring den fysiska miljön 

 

  
PE3 

  
 

N N N N N N totalt 
Medel- 

värde 

    1 2 3 4 5     

Ålder 

18-30 0 0 0 7 6 13 4,46 

31-40 0 1 15 10 10 36 3,81 

41-50 2 3 14 15 24 58 3,97 

51-60 1 1 17 22 13 54 3,83 

60+ 2 3 8 7 5 25 3,40 

 
Tabell 4. Resultat för korstabulering mellan variabeln ålder och den tredje frågan kring förväntad prestation 
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4.3 Korrelationer 

Vi har till att börja med utfört korrelationsanalysering för att undersöka korrelationer mellan 

alla parametrar från den utökade UTAUT-modellen. Dessa presenteras för enkelhetens skull i 

form av en matris. 

 
  PE EE SI FC PHEN BI UB 

PE 1,000 0,510** 0,453** 0,509** 0,130 0,527** 0,540** 

EE 0,510** 1,000 0,331** 0,699** 0,122 0,450** 0,461** 

SI 0,453** 0,331** 1,000 0,379** 0,245** 0,433** 0,463** 

FC 0,509** 0,699** 0,379** 1,000 0,206 0,427** 0,512** 

PHEN 0,130 0,122 0,245** 0,206** 1,000 0,068 0,099 

BI 0,527** 0,450** 0,433** 0,427** 0,068 1,000 0,750** 

UB 0,540** 0,461** 0,463** 0,512** 0,099 0,750** 1,000 

 ** Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå (p < 0,01) 

 

Tabell 5. Korrelationsmatris mellan de olika parametrarna från den utökade UTAUT-modellen 

4.4 Regressioner 

Vi har även utfört regressionsanalysering för att undersöka regression mellan samma 

parametrar som vid korrelationsanalyseringarna. Även dessa presenteras i form av en matris. 

  

  PE EE SI FC PHEN BI UB 

PE 1,000 0,260** 0,205** 0,259** 0,017 0,278** 0,292** 

EE 0,260** 1,000 0,109** 0,489** 0,015 0,203** 0,212** 

SI 0,205** 0,109** 1,000 0,144** 0,060** 0,187** 0,215** 

FC 0,259** 0,489** 0,144** 1,000 0,042** 0,182** 0,262** 

PHEN 0,017 0,015 0,060** 0,042** 1,000 0,005 0,010 

BI 0,278** 0,203** 0,187** 0,182** 0,005 1,000 0,562** 

UB 0,292** 0,212** 0,215** 0,262** 0,010 0,562** 1,000 

** Regressionen är signifikant på en 0,01 nivå (p < 0,01) 

 

Tabell 6. Regressionsmatris mellan de olika parametrarna från den utökade UTAUT-modellen 

 

Vi har även utfört hierarkisk regressionanalysering för att mäta variablers påverkan på de 

olika parametrerna. 
 

 

  



28 

BV = BI BV = UB 

OV R2 OV R2 

PE 0,278*** FC 0,262*** 

PE x GDR 0,294* FC x GDR 0,304** 

PE x AGE 0,298* FC x AGE 0,269 

PE x EXP 0,385*** FC x EXP 0,464*** 

PE x GDR x AGE 0,31 FC x GDR x AGE 0,308 

PE x GDR x EXP 0,39 FC x GDR x EXP 0,476* 

PE x AGE x EXP 0,394 FC x AGE x EXP 0,464 

PE x GDR x AGE x EXP 0,398 FC x GDR x AGE x EXP 0,476 

EE 0,203*** BI 0,562** 

EE x GDR 0,233** BI x GDR 0,565 

EE x AGE  0,223* BI x AGE 0,563 

EE x EXP 0,342*** BI x EXP 0,620*** 

EE x GDR x AGE 0,248 BI x GDR x AGE 0,566 

EE x GDR x EXP 0,353 BI x GDR x EXP 0,62 

EE x AGE x EXP 0,351 BI x AGE x EXP 0,621 

EE x GDR x AGE x EXP 0,36 BI x GDR x AGE x EXP 0,622 

SI 0,187***   

SI x GDR 0,212*   

SI x AGE  0,225**   

SI x EXP 0,323***   

SI x GDR x AGE 0,243*   

SI x GDR x EXP 0,331   

SI x AGE x EXP 0,34*   

SI x GDR x AGE x EXP 0,346   

BV = SI   

PHEN 0,060**   

PHEN x GDR 0,07   

PHEN x AGE 0,281   

PHEN x EXP 0,201**   

PHEN x GDR x AGE 0,086   

PHEN x GDR x EXP 0,202   

PHEN x AGE x EXP 0,205   

PHEN x GDR x AGE x EXP 0,205   

BV = FC   

PHEN 0,042**   

PHEN x GDR 0,042  GDR – Kön (Gender) 

PHEN x AGE 0,076*  AGE – Ålder (Age) 

PHEN x EXP 0,133**  EXP – Erfarenhet (Experience) 

PHEN x GDR x AGE 0,078 BV – Beroende variabel 

PHEN x GDR x EXP 0,139  OV – Oberoende variabel 

PHEN x AGE x EXP 0,149 * p < 0,05 

PHEN x GDR x AGE x EXP 0,156 ** p < 0,01 

PHEN x GDR x AGE x EXP 0,156 *** p < 0,001 

 

Tabell 7. Hierarkisk regressionsanalys med parametrarna PE, EE och SI mot BI, PHEN mot SI och FC, FC och 

BI mot UB där variablernas påverkan mot dessa parametrar är uträknade 
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4.5 Intervju 

Efter att enkäterna skickades ut gjordes som tidigare nämnt en intervju med en inspiratör på 

FK. Det viktigaste av frågorna och svaren från intervjuen följer nedan: 

 

1. Vad gör en inspiratör? Finns det någon tydlig approach? 

 

Svar: Inspiratör är en del av ett projekt som kallas ”En smartare dag” där anställda får hjälp, 

via en webbplats, med användningen av diverse IT-lösningar för att effektivisera deras arbete. 

En inspiratör sprider kunskap om hur dessa IT-lösningar används. Egentligen kan alla 

anställda hitta informationen på webbplatsen, men eftersom de ofta glömmer att den finns där 

så existerar inspiratörerna som ett extra stöd. Idag finns det ca. 125 inspiratörer som är 

spridda på FK, men de strävar för att bli 130. Inspiratörerna behöver inte vara tekniskt 

kunniga, däremot så har de kunskapen som behövs för att använda den befintliga tekniken och 

lära ut den. 

 

2. På vilket sätt kan en inspiratör uppmuntra anställda på FK att använda Lync? 

 

Svar: Genom att se till att de anställda tar till sig tekniken samt genom att lära ut hur tekniken 

ska användas. Det finns de som inte vågar använda tekniken eftersom de är rädda för att göra 

fel, därför kan en inspiratör hjälpa dem att överkomma detta steg. Denna rädsla kan till stor 

del bero på att myndigheten innan 2008 varit väldigt strikta med att inte tillåta anställda att 

arbeta på distans. 

 

3. Tror du att användningen av Lync skiljer sig mellan avdelningar?  

 

Svar: Ja, det gör den. Det är väldigt mycket från person till person. I avdelningar som är 

geografiskt spridda så ökar användningen. Även avdelninger där anställda arbetar mycket på 

distans så ökar behovet av Lync. I de avdelningar som har större IT-kompetens, ex. IT-

avdelningen i Sundsvall, så är man mer benägen att använda Lync p.g.a. att de är vana vid 

videokonferenser.  

 

4. Vad tror du krävs för att anställda ska börja använda Lync i större skala? 

 

Svar: De anställda ska tycka att det känns tilltalande att använda Lync. De ska också ha 

kompetens och kunna tekniken för att arbeta digitalt. Det handlar om att de själva ska få välja 

ifall de vill använda Lync eller inte. Ibland kan tekniken av Lync vara problematisk, det kan 

vara exempelvis att ljudet strular, men även i vissa fall bero på bandbredden. 
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5 Analys 

Syftet med denna undersökning var att kartlägga de faktorer som påverkar anställda på FK att 

använda Lync och som kan tänkas hålla dem tillbaka. Detta har vi på ett metodiskt sätt 

studerat för att kunna dra rimliga slutsatser. Tanken med detta är att FK ska kunna använda 

denna studie som ett stöd för att bättre förstå anställdas inställning till tekniken och därifrån 

kunna avgöra vilka resurser som behöver tillsättas för att i framtiden kunna öka 

användningen. 

 

Som tidigare nämnt beskriver Oates (2006) att en svarsfrekevens på 30 % är bra. Därför anser 

vi att våra svar från 186 unika personer, vilket motsvarar omkirng 30 % av urvalsgruppen är 

tillräckliga och representativt för VS. 

5.1 Grundläggande statistiska värden 

De grundläggande statistiska data som har tagits fram från enkätsvaren (se tabell 1) ger en 

ytlig bild över hur svarsfördelningen sett ut. Utifrån denna statistik kan det konstateras att 

anställda på avdelningen VS ser nyttan i användandet av Lync. Detta kan påvisas från den 

första frågan i enkäten kring förväntad prestation (PE) (se bilaga 2 för enkätfrågor) som 

granskar om användningen av Lync är användbart i användarnas arbete. Det syns tydligt i 

statistiken då denna fråga erhåller det högsta medelvärdet, lägsta standardavvikelsen, högsta 

medianvärdet samt högsta typvärdet. Användarna anser också att Lync rent generellt låter 

dem utföra arbetsuppgifter effektivare/produktivare (68,9 % är positiva – räknat från 

genomsnittet av PE2 och PE3 med svarsgraderna 4 och 5) vilket dock är lägre än vad 

undersökningen från Wainhouse Research och Polycom framgick till (94 %). Den fjärde 

frågan inom PE som granskar chansen till positiv feedback från chefer genom användning av 

Lync har påvisat ett sämre resultat jämfört med resterande frågor inom PE. Typvärdet som 

kan avläsas till 3 indikerar på att användarna ställer sig osäkra till denna fråga, och detta leder 

till att det totala medelvärdet för PE minskas. 

 

Parametern förväntad ansträngning (EE) innehåller ingen speciellt utmärkande data (med 

utgångspunkt i tabell 1). Däremot innehåller parametern socialt inflytande (SI) intressant data. 

Denna parameter påvisade rent generellt stora spridningsmått i standardavvikelse vilket tyder 

på en splittrad uppfattning bland de anställda. Den tredje frågan där den anställde besvarar om 

överordnade kollegor har introducerat denne till att använda Lync har gett väldigt låga svar, 

t.ex. är typvärdet 1. Det är tydligt att det sociala inflytandet från kollegor och speciellt 

överordnade kollegor kunde varit bättre. Underlättande villkor (FC) gav överlag ganska jämna 

värden, den sista frågan gav dock sämre värden än de övriga frågorna inom samma parameter. 

Denna behandlade om det finns personer som kan hjälpa till om hjälp skulle behövas vid 

användningen av Lync. Svaren på frågan gav sämre medelvärde och högre standardavvikelse 

än övriga frågor inom FC vilket tyder på att en del av de anställda som använder Lync är 

tillräckligt bekväma för att inte behöva få hjälp vid användningen och att det finns en andel 

som skulle behöva mer stöd när behovet av detta finns. 
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Den tillagda parametern fysisk miljö (PHEN) gav i regel inga speciellt utmärkande resultat. 

Denna parameter kommer att analyseras djupare i senare del av analysen. BI i sin tur gav 

höga värden med låg standardavvikelse, vilket till viss del kan förklaras av att användaren 

enbart skulle besvara denna fråga på en tregradig skala. Frågan om avsikten till beteendet att 

använda Lync (BI) påvisar att det finns en vilja hos de anställda på VS att använda Lync. Den 

sista parametern som undersöktes var användarbeteendet (UB) som visar det faktiska 

användandet av Lync i dagsläget. Den första frågan besvarar om hur ofta användning av Lync 

sker. Detta visar sig vara lägre än vad Wainhouse Research och Polycoms undersökning 

påvisat (51,1 % mot 64 %). 37,1 % använder Lync någon gång i veckan, ett par gånger i 

månaden eller någon gång i månaden. Detta kan jämföras med Wainhouse Research och 

Polycom där 21 % använder videokonferenser minst varje månad. Användingen av Lync 

existerar utan tvekan, men det dagliga användandet kan också förbättras. 

5.2 Korstabulering 

Genom korstabulering (se tabell 2) mellan variablerna (kön, ålder, erfarenheter och 

arbetsplats) och parametrarna (PE, EE, SI, FC, PHEN, BI och UB) från den utökade UTAUT-

modellen kan mönster i datan synliggöras. Utifrån tabell 2 kan det urskiljas att kvinnor rent 

generellt svarat högre på skalan i de flesta frågor (förutom FC och PHEN där resultaten i stort 

sett är lika), vilket till slut speglar den faktiska användningen av Lync (UB). Kvinnor har en 

positivare inställning till Lync än män, vilket höga värden på BI och UB bekräftar. Det finns 

även ett tydligt mönster bland variabeln ålder, specifikt i PE, vilket kan ses till den tredje 

frågan om PE som handlar om att användaren anser att Lync ökar dess produktivitet (se tabell 

4). Yngre svarar i regel högre på skalan i de flesta frågor än vad äldre gör. Detta innebär att 

äldre generellt sett (förutom SI och PHEN) har svårare att ta till sig användningen av Lync. 

Exempelvis har de svårare att se de uppgiftsrelaterade effekterna i ökad produktivitet på 

samma sätt som unga (speciellt mellan 18-30) gör. Parametrarna SI och PHEN har mindre 

tydliga mönster, SI verkar ge högre världen för yngre personer (från 18-40) vilket innebär att 

de påverkas i högre grad av det sociala inflytandet som andra kollegor har på dem. PHEN är 

svårtolkad och ger inga större antydningar om variabeln ålder kan tänkas påverka den 

parametern. 

 

Tydligast mönster av variablerna ger erfarenhet. Den påvisar stor skillnad beroende på hur en 

användare valt att mäta sin erfarenhetsnivå gällande användningen av videosamtal. Det syns 

tydliga tecken mellan erfarenhet och främst parametrarna PE, EE och UB. Även SI, FC och 

BI visar tecken på att erfarenheten påverkar, speciellt låg erfarenhet ser ut att hänga ihop med 

låga värden för parametern SI och UB. Det kan förklaras av att de personer som har låg 

erfarenhet använder Lync i låg utsträckning (låga värden på UB) och därmed inte heller 

påverkas av andra närstående användare att använda tekniken. Det måste därmed finnas ett 

visst socialt inflytande för att tekniken överhuvudtaget ska användas. Används inte tekniken 

av kollegor nära användaren är risken större att användaren själv inte använder den. 

 

Arbetsplatsen är den sista variabeln som undersökts, endast de arbetsplatserna med fler än 

fem svarande ingick. Här undersöktes snarare specifikt utmärkande data än mönster som i 

tidigare variabler. Östersund använder Lync i minst utsträckning (UB) och har heller inte 

samma avsikt att använda tekniken (BI) som övriga orter. För att tydligare se eventuella 

skillnader mellan orter, som är svåra att utröna i tabell (se tabell 2) bröts tabellen ned per 

fråga (se tabell 3). Arvidsjaur har de minst väl utformade rummen för användning av Lync. 
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Även antal rum anpassade för videokonferenser är enligt svaren för få i Arvidsjaur, något FK 

kan ha i beaktning. Överlag är svaren kring PHEN väldigt svårtolkade, de ligger alla kring 

intervallet i mitten av skalan. Den fysiska miljön kan vara av liten betydelse för användarna. 

Ytterligare regressionsanalys utförs för att påvisa detta. Korrelationsanalys och 

regressionsanalys utfördes sedemera för att ytterligare hitta djupare samband mellan 

parametrar och variabler från den utökade UTAUT-modellen som vetenskapligt kan påvisas.  

5.3 Validering av den ursprungliga UTAUT-modellen utan variabler 

Resultaten från korrelationsanalysen undersökningen påvisar att de huvudsakliga 

parametrarna förväntad prestation (PE), förväntad ansträngning (EE) och socialt inflytande 

(SI) har en stark korrelation till avsikten till beteendet (BI) att använda Lync. Avsikten till 

beteendet att använda Lync tillsammans med underlättande villkor (FC) har i sin tur en stark 

korrelation mot användarbeteendet (UB). Detta kan tydas då alla parametrar visar p-värden 

under 0,01 och korrelationskoefficienter på över 0,4 (se figur 5) för samtliga parametrar. 

Utifrån regressionsanalysen (se tabell 6) kan detta också konstateras då det finns starka 

regressioner mellan parametrarna. Således kan den ursprungliga UTAUT-modellens 

parametrar valideras. 

 

 
 

Figur 5. Korrelationer mellan UTAUT-modellens ursprungliga parametrar 
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5.4 Validering av den utökade UTAUT-modellen utan variabler 

Den utökade UTAUT-modellen (se figur 4) med den tillagda parametern PHEN visade låg 

korrelations- och determinationskoefficienter. Den enda påverkan som kunde upptäckas var 

en svag korrelation som PHEN har på parametern SI och FC (se tabell 5) med R-värden på 

0,245 respektive 0,206 för korrelationsanalysen respektive R²-värden på låga 0,060 respektive 

0,042 för regressionsanalysen (se tabell 6). 

 

  
 

Figur 6. Tillämpad UTAUT-modell utan variabler 

5.5 Tillämpning av ny UTAUT-modell 

Den sammantagna modellen över vilka faktorer som påverkar inställningen till användningen 

av Lync på VS finns utformad nedan. 

 

 
 

Figur 7. UTAUT-modellen applicerad på VS 
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De parametrar som påverkar BI mest är i prioritetsordning PE, EE och slutligen SI. UB 

påverkas i sin tur av FC och BI. PHEN har en svag påverkan till SI och FC. 

Korrelationskoefficienten för BI är framtaget till R = 0,750 och determinationskoefficienten 

är R² = 0,562, vilket kan översättas till ca: 56,2 %. Detta värde ligger under det värde som 

Venkatesh et al. (2003) tagit fram vid utformningen av UTAUT-modellen (R² = 70 %) men 

ett högre värde än vad Lakhal, Khechine & Pascots fått fram i sin undersökning kring 

studenters inställning till användning av videokonferenser på PC vid en distanskurs (R² = 50,5 

%). 

 

Variablernas påverkan mot parametrarna i den tillämpade UTAUT-modellen har tagits fram 

genom hierarkisk regressionsanalys (se tabell 7). Här framkom att erfarenhet är den tveklöst 

mest bidragande variabeln som påverkar parametrarna. Det finns en stark signifikans av 

denna variabel i alla delrelationer (variabeln mätt mot varje enskild parameter) av modellen 

och den har generellt en väldigt stark determinationskoefficient. Detta påpekande görs inte i 

Venkatesh et al. (2003) undersökning där erfarenhet inte anses påverka PE vilket den i vårt 

fall gör. Både kön och ålder har heller inte den starka signifikans och påverkan som 

Venkatesh et al. (2003) påvisat i sin undersökning (kön påverkar endast FC i vårt fall och 

ålder påverkar SI, medan i den ursprungliga modellen så påverkar dessa kön PE, EE och SI 

och ålder påverkar PE, EE, SI och FC). Variabeln arbetsplats innehöll ingen signifikans med 

parametrarna och uteslöts då helt från korrelations- och regressionsanalysen och därmed från 

den tillämpade modellen. Dock är det en viktig variabel för FK att beakta då vissa orter kan 

ha ett större behov av fler videokonferensrum, exempelvis Arvidsjaur som tidigare lyfts fram.  
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6 Diskussion och slutsats 

Syftet med den här studien var från början tänkt att fortsätta från den analys av resultatet som 

vi har kommit fram till genom att ta fram en åtgärdslista som FK kunde tänkas behöva för att 

förbättra och öka användningen av videokonferenser på sikt, minska resekostnader och helt 

enkelt ge stöd för organisationen att arbeta effektivare och smartare totalt. Denna skalades 

bort och istället ville vi ge möjlighet för FK (och speciellt VS) att själva tillämpa de 

eventuella åtgärder på problem kring användningen av Lync utifrån den bild som vi har 

kartlagt. 

 

Det framgår tydligt från undersökningen att det råder en positiv inställning gentemot Lync på 

VS. Den största andelen använder redan tekniken i hög grad. Användarna ser nyttan av 

användningen, vilket speglas i de resultat som vi har fått fram. Med hjälp av 

användaracceptansteorin UTAUT som stöd har vi metodiskt kunnat kartlägga de faktorer som 

påverkar de anställda att använda Lync. Genom detta framgick det att alla de faktorer 

(förväntad prestation (PE), förväntad ansträngning (EE) och socialt inflytande (SI)) som tas 

upp i UTAUT-modellen har en signifikant påverkan till avsikten till beteendet (BI) att 

använda Lync. Avsikten till beteendet att använda Lync tillsammans med underlättande 

villkor (FC) påverkar i sin tur det faktiska användarbeteendet (UB). PE är den mest avgörande 

faktorn, därefter FC, EE och sist SI. I och med att alla de ursprungliga parametrar och 

variabler som tillhör UTAUT-modellen är i hög grad påverkande faktorer så kan vi anse att 

UTAUT-modellen är väl anpassad för detta kontext. Med ytterligare modifiering hade 

modellen varit ännu mer användbar, mer om detta i nästa avsnitt. 

 

Från starten av undersökningen fick vi i kontakt med vår handledare Niklas Severin reda på 

att de fysiska rum videokonferensmöten bedrivs i kan påverka de anställdas inställning att 

använda Lync. Detta tillhörde en stor del av vår studie att undersöka och även en del som vi 

inte har sett lyftas fram i tidigare forskning. Utifrån de resultat och analys som gjorts påvisar 

den fysiska miljön (vid användning av Lync) en väldigt liten men signifikant inverkan. Den 

påverkar parametrarna socialt inflytande (SI) och underlättande villkor (FK). Detta innebär att 

den sociala miljö, d.v.s. inflytandet av kollegors användning av Lync utgörs till viss del av det 

rum användningen av Lync sker i. De underlättande villkor, som kan bestå av virtuella och 

fysiska verktyg som användaren kan använda för att underlätta användningen av Lync 

påverkas också av det fysiska videokonferensrummet. Vi är dock övertygade om att det 

fysiska videokonferensrummets påverkan har minskat då användare numera kan sitta på 

distans uppkopplade mot andra användare utan att behöva använda det tidigare specifika 

rummet för användningen. Konferensrummet kan ha varit en viktigare faktor för flera år 

sedan, men idag finns fler alternativ vart användaren vill bedriva användningen. 

 

Vi tror på en fortsatt tillgängliggörande av tekniken videokonferenser (göra den så flexibel 

som möjligt för användaren) då detta enligt den studie Wainhouse Research och Polycom 

framställt, anses vara den störst bidragande drivkraften för att öka användningen av tekniken 

på sikt. Det kan bestå i att göra den möjlig för alla på myndigheten att använda, att alla 

tekniska och fysiska förutsättningar finns för att använda Lync, något vi i kontakt med 

inspiratören fått reda på vad som i vissa fall kan vara problematisk. Vissa arbetsplatser kan 

behöva mer resurser i form av fler konferensrum då behovet av dessa platser kan vara större 

än andra platser verksamheten finns lokaliserad i landet. T.ex. framgick det i undersökningen 

att Arvidsjaur och Östersund har ett större behov av videkonferensrum än de övriga 

arbetsorter som studerats. 
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Det framgår tydligt ifrån resultatet att det sociala inflytandet kan förbättras, detta är också 

något FK verkar vara väl medvetna om och som med andra ord troligen genomsyrar hela FK. 

Genom de tidigare nämnda inspiratörerna ska det sociala stödet för användare öka och det ska 

inte kännas lika påtvingat om uppmuntran kommer från användarna själva istället för 

överordnade kollegor. I kontakt med inspiratören framgår det också att användare till vis del 

anser sig vara rädda att göra fel och därmed undviker tekniken. Detta grundar sig från början i 

att FK inte låtit användaren vara fri i sitt sätt att arbeta utan med olika medel styrt denne vilket 

organisationen nu vill förändra. Vi tror att spår från denna tid fortfarande kan existera, och att 

det är viktigt att organisationen inte tar till samma medel igen. 

 

Vi tror att ett fortsatt arbete med inspiratörer kan vara helt rätt väg att gå för att fortsätta 

förbättra acceptansen av tekniken. Det sociala inflytandet kan förbättras inte bara genom 

användningen av inspiratörer, utan också med hjälp av chefer och andra stödorgan som tydligt 

kan påvisa fördelarna med användningen av Lync för att locka och stödja de anställda att 

använda Lync i högre utsträckning. Helpdesk behöver t.ex. kunskapen för att kunna stödja 

och vägleda äldre och oerfarna användare som kan tänkas behöva det vid användningen. 
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6.1 Kritik mot studien 

Det finns självklart punkter vi i efterhand upptäckt bristande i vår undersökning. Det i 

huvudsak viktigaste stegen i undersökningen är den teori vi baserar studien på och den enkät 

som ligger till grund för resultatet då övriga delar i studien kommer bygga på dessa val. Det 

som kunnat förbättras kring teorivalet är en bättre anpassad modell, som kunnat innehålla t.ex. 

den rådande företagskultur som existerar. Detta tror vi kunnat ha en stark påverkan av den 

inställning de anställda har vid användning av ny teknik som användningen av Lync medfört. 

T.ex. hade vi kunnat haft med en fråga i enkäten om hur länge en anställd arbetat och därifrån 

studera om det funnits ett mönster i datan mellan de som arbetat länge (och därmed påverkats 

mer av den interna företagskulturen) och de som nyligen påbörjat sin anställning.  

 

Vi har varit naiva som valt att bortse från variabeln Voluntariness of Use (frivillighet till 

användning), denna variabel är nog viktigare än vad vi från början trott. Det finns framlagt att 

FK vill stuva om genom ekonomisk nedskärning på tjänsteresor och att det därmed inte alls är 

helt frivilligt att som användare avstå från distansmöten i form av Lync. Frågorna i enkäten 

kunde i vissa fall omformulerats, utökats, ersatts eller tagits bort. Vi ställer oss till viss del 

kritiska till att vi enbart använt en tregradig skala för mätningen av parametern BI vid 

tillämpningen av UTAUT-modellen. Även fråga 4 i PE har varit problematisk, den har gett 

låga värden överlag och användare har ställt sig kritiska till om den tillför något. Denna fråga 

hade kunnat ersatts eller rent av tagits bort. En annan punkt att ställa sig kritiskt till är att, 

trots att vi benämnt enkäten som specifik för Lync så kan det ha hänt att de anställda blandat 

ihop det med Tandberg (det tidigare systemet för videokonferenser som håller på att fasas ut), 

vilket gör att en del svar kan vara felaktiga. Vi har även benämnt de fysiska 

videokonferensrummen som enbart ”rummen” i enkäten vilket kan skapa förvirring för 

användarna. Tanken var att vi enbart ville veta vilken påverkan de fysiska 

videokonferensrummen kan tänkas ha på användningen av Lync och inte de övriga ytor/rum 

som användningen kan tänkas ske i.  

 

Förutom frågorna är det värt att ta upp hur hanteringen av personer som inte alls använder 

Lync på avdelningen VS ser ut. Då enkäten bygger på att den anställde någon gång kommit i 

kontakt med Lync kan resultatet ha blivit i vissa fall missvisande. Då VS tillhör FKs 

stödenhet och därmed rimligvis bör vara den enhet där störst användning av Lync 

förekommer, enheten kan då möjligen inte anses som representativ för hela myndigheten. 

Dock bör den ses som representativ för VS då fördelningen av anställda som svarat på 

enkäten motsvarar i stort sett samma fördelning för hela VS. 
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8 Bilagor 

Här bifogas de bilagor som finns beskrivna i studien och som kan tänkas vara nödvändiga för 

att kontrollera studien. 

8.1 Bilaga 1 

Frågorna nedan kommer från UTAUT-modellens frågeformulär och betecknar vilken modell 

de ursprungligen kommer ifrån (ex. U6) och sedan ett uttalande. Vi har i denna studie 

betraktat dessa som PE1 – PE4, EE1 – EE4, SI1 – SI4, FC1 – FC4 och sammanfogat BI1 – 

BI3 till en fråga, där man har möjligheten att välja ett av dessa påståenden (BI1 – BI3). 

8.1.1 Frågeformulär från UTAUT-modellen 

Performance expectancy 

U6: I would find the system useful in my job. 

RA1: Using the system enables me to accomplish tasks more quickly. 

RA5: Using the system increases my productivity. 

0E7: If I use the system, I will increase my chances of getting a raise. 

Effort expectancy 

E0U3: My interaction with the system would be clear and understandable. 

E0U5: It would be easy for me to become skilful at using the system. 

E0U6: I would find the system easy to use. 

EU4: Learning to operate the system is easy for me. 

Social influence 

SN1; People who influence my behaviour think that I should use the system. 

SN2: People who are important to me think that I should use the system. 

SF2: The senior management of this business has been helpful in the use of the system. 

SF4: In general, the organization has supported the use of the system. 

Facilitating conditions 

PBC2; I have the resources necessary to use the system. 

PBC3: I have the knowledge necessary to use the system. 

PBC5: The system is not compatible with other systems I use. 

FC3: A specific person (or group) is available for assistance with system difficulties. 

Behavioural intention to use the system 

BI1; I intend to use the system in the next <n> months. 

BI2: I predict I would use the system in the next <n> months. 

BI3: I plan to use the system in the next <n> months. 
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8.2 Bilaga 2 

Denna bilaga är en avbildning av den enkät som skickades ut till urvalsgruppen. Alla fält var 

obligatoriska. 

8.2.1 Enkät – mall 

Denna enkät är en del av ett pågående examensarbete som har till avsikt att studera 

användares inställning till användning av videomöten och främst Microsoft Lync på 

Försäkringskassan. Enkäten behandlar 26 frågor där användaren ombeds svara på några 

allmänna frågor. Huvuddelen av enkäten består av frågor med alternativ från en 5-gradig 

skala. Microsoft Lync kommer i enkäten att förkortas till "Lync". 

 

Vi uppskattar verkligen att ni tar er tid att ställa upp och svara på enkäten! 

 

Allmänt 

 Kön 

o Man 

o Kvinna 

 Ålder 

o 18-30 

o 31-40 

o 41-50 

o 51-60 

o 60+ 

 Arbetsplats (postort) 

o Textinmatning 

Erfarenhet 

 Hur lång erfarenhet har du av videosamtal? - Det kan behandla t.ex. Lync, Skype, 

FaceTime och andra former av webcamsamtal. 

o Ingen alls 

o Mindre än ett par månader 

o Ett år 

o Flera år 

o Fler än 5 år 

Förväntad prestation (performance expectancy) 

Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med) 

 Jag tycker att Lync är användbart i mitt arbete. 

 Att använda Lync låter mig utföra arbetsuppgifter effektivare. 

 Att använda Lync ökar min produktivitet. 

 Om jag använder Lync ökar chansen för positiv feedback från chefer. 
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Förväntad ansträngning (effort expectancy) 

Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med) 

 Jag anser mig utan svårigheter kunna använda Lync. 

 Förutsättningar för att jag ska kunna hantera Lync existerar. 

 Jag anser att Lync är lätt att använda. 

 Att lära sig använda Lync är enkelt för mig. 

Socialt inflytande (social influence) 

Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med) 

 Kollegor (gäller ej överordnade kollegor) påverkar mig att använda Lync. 

 Överordnade kollegor (chefer, ledning, osv) påverkar mig att använda Lync. 

 Överordnade kollegor har introducerat mig till att använda Lync. 

 Rent generellt har myndigheten erbjudit stöd för mig att använda Lync. 

Underlättande villkor (facilitating conditions) 

Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med) 

 Jag har de nödvändiga verktyg jag kan tänka mig för att använda Lync. 

 Jag har den nödvändiga kunskapen för att kunna använda Lync. 

 Lync är kompatibelt med de övriga system (PowerPoint, Outlook, Word, osv) som jag 

använder. 

 Det finns personer (redo att hjälpa till) om jag behöver hjälp med Lync. 

Fysisk miljö (physical environment) 

Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med) 

 Rummen för Lync är väl utformade. 

 Rummets utformning har stor betydelse för min användning av Lync. 

 Det finns tillräckligt med rum anpassade för Lync. 

Avsikten till beteendet att använda systemet (behavioral intention to use the system) 

Välj ett av följande alternativ som bäst stämmer överens: 

 Jag kommer inte alls att använda Lync inom den närmsta tiden.  

 Jag är villig att använda Lync inom den närmsta tiden. 

 Jag kommer definitivt att använda Lync inom den närmsta tiden. 

Användarbeteende (use behavior) 

 Hur ofta använder du Lync i dagsläget? 

o Mer sällan 

o Någon gång per kvartal 

o Någon gång i månaden 

o Ett par gånger i månaden 

o Någon gång i veckan 

o Flera gånger i veckan 

 I vilka fall av möten använder du Lync? 

o Frågan svaras med en 5-gradig skala (1 – inga fall, 5 – alla fall) 

 

 

 

 


